
وهذا هو السنة أن يسمى  )) وإني سميتها مريم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: تسمية املولود حني يولد؛ لقوله: 

نيب صلى اهللا ؛ فإن ال ؛ وذا جتتمع األدلة اإلنسان حني يولد إال إذا مل يتهيأ االسم فإنه يسمى يف اليوم السابع

تذبح يوم  ففي حديث العقيقة قال: ( ) براهيمإولد لي الليلة ولد وسميته  (قال: براهيم إعليه وسلم ملا ولد 

) فيكون اجلمع بني هذا وهذا: أن من كان مهيئا لالسم من قبل الوالدة فاألفضل أن  ويحلق ويسمى السابع

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التسمية تعود  يسميه حال الوالدة ومن مل يهيئ فاألفضل أن يؤجله إىل اليوم السابع .

فيه احتمال لكن أرب الشيء أن يقال: إن يف هذا دليل  ؟ )) وإني سميتها مريم ((لألم؛ أليش؟ ملا قالت: 

ذلك ؟ على جواز تصرف الفضول ـ أي أن اإلنسان يتصرف يف حق غريه فينفذ إذا وقف عليه الغري، أليس ك

رجل باع ساعة رجل بدون إذن فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع نقول  مثال بلى؛ أنتم عرفتم تصرف .

هذا البيع صحيح؛ ألنه أجازه؛ فهنا حيتمل أن االتفاق كان جاريا بني األم واألب يف التسمية؛ أو أن األم رأت أن 

ولد لي ولد  (األب ال يعارض فسمت وإال فاألصل أن التسمية تكون لألب؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

ولكن األفضل أن ال يتنازع األبوان يف تسمية الولد وأن يكون االتفاق بينهما؛ أحيانا تصر األم  ) براهيمإوسميته 

أن تسمي ولدها بفالن أو ابنتها بفالنة؛ وأحيانا يصر األب على العكس بذلك؛ والذي ينبغي أن ال يكون هذا 

اء؛ لو قالت األم: أنا أريد أن يسمى موضع نزاع بينهما وأن يتفقا على االسم؛ فإذا اختلفا يرجع إىل أفضل األمس

ابين على اسم جدي واسم جده ناصر؛ وقال األب أنا أحب أن يسمى بعبد اهللا؛ فاحلق لألب وأيضا جانبه 

أرجح ألن (أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن) ولكن عند النزاع وعدم املرجح من حيث التسمية الشك 

وجل من الشيطان الرجيم ومن  ية الكرمية: مشروعية إعاذة اإلنسان أبنائه باهللا عزومن فوائد اآل أن احلق لألب .

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: جواز  . )) وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ((شر اخللق؛ لقوهلا: 

امرأة صغرية طفلة؛ لكن ألن الذرية مل تأت بعد؛ فهي  )) ذريته ((الدعاء للمعدوم؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: 

هل يقال: إن يف هذه اآلية كرامة  . جيوز أن يقال: أصلح اهللا وذريتك، غفر اهللا لك ولذريتك، وما أشبه ذلك

)) فإا توقعت أن يكون هلا ذرية؛ فصار هلا ذرية، توقعت أن  وذريتها ((المرأة عمران ؟ نعم؛ كيف ؟ من قوله: 

؟ هل  )) ذريتها ((عيسى عليه الصالة والسالم؛ وإذا فقد يقال: كيف تقول: يكون هلا ذرية فصار هلا ذرية وهو 

هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وستكون هلا أوالد؟ ليست على علم بالشك؛ لكن كوا تقول هكذا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  جازمة بذلك فيأيت األمر فيقع على حسب ما توقعت هذا نوع من الكرامة .

اآلية الكرمية: بيان  دئومن فوا وجل أن يعيذه منه . الشيطان عدو لبين آدم، حيث يطلب اإلنسان من اهللا عز

  ، ومن ذلك اإلجارة من الشيطان؛ وإال لكان االستعاذة به من الشيطان عبثا .جل على كل شيء عز و قدرة اهللا



أن اهللا  من فوائد هذه اآلية الكرمية: ))...  ا حسنابول حسن وأنبتها نباتفتقبلها ربها بق ((وجل:  مث قال اهللا عز

وإذا  ((وجل مسيع قريب جميب؛ ألا دعت فسمعها اهللا، وألا دعت فأجاا اهللا، ويف القرآن الكرمي:  عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على املالحدة  ., سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع أذا دعان ))

الذين ينكرون وجود الرب؛ وجهه ؟ ويش لون مالحدة وين املالحدة ؟ لكن من ذكر الدر على املالحدة ؟ أنا ؟ 

أنا قلت هكذا؟ أنا قلت فيه الرد على املالحدة يف قوله:  ))؛ إن ربي سميع الدعاء ((الرد على املالحدة؛ لقوله: 

)) ؟ قلت: فيه رد على املالحدة الذين ينكرون وجود اهللا؛ طيب من أين يؤخذ هذا؟  سميع الدعاءإن ربي  ((

، هذا سبق؛ ما قلت من أين؛ لكن من أين؟ اآلن أقول؛ نأخذ من قوله: ما ))  إنك سميع الدعاء : ((من قوله

سبق  ))؛ نت السميع العليمإنك أ ((فيه:  )) سميع الدعاء ((ما ذكر فيه ما قال:  )) إنك سميع الدعاء ((

)) ؛ ال إله إال اهللا !  إنك أنت السميع العليم ((هذا يف درس مضى وأخذنا فوائدها؛ أي نعم نأخذ من قوله: 

اطفة تدل على والفاء هذه ع )) فتقبلها ((ألا ملا دعت قال:  )) فتقبلها ربها بقبول حسن ((من قوله:  نعم؟

وجل من على هذه الطفلة بشيئني: بالقبول  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عز .السببية وعرف الرتتيب والفورية 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تطور  احلسن؛ والنبات احلسن؛ فصار يف ذلك تنمية ألخالقها وجلسمها وبدا .

السبب واهللا تعاىل هو املسبب وهو )) وما الغذاء والعناية بالطفل إال  أنبتها ((اإلنسان يف حياته بأمر اهللا؛ لقوله: 

وجل قد ييسر لإلنسان من يكفله من أهل اخلري  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عز املكون لإلنسان واملنتج له.

ومن فوائدها أيضا: إثبات  )) . وكفلها زكريا ((فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم؛ لقوله: 

هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون لألب دون األم؟  . )) وكفلها زكريا ((؟ قوله: احلضانة للطفل؛ الدليل 

اجلواب: ليس بظاهر؛ ألنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التأديب والرتبية وإجياد النفقة دون القيام عليه باحلضن؛ 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  ) . أحق به ما لم تنكحي أنت (وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألم الطفل: 

عليها زكريا المحراب وجد  كلما دخل ((هذه الطفلة صارت من العابدات، من العابدات القانتات؛ لقوله: 

وجل قد ييسر لإلنسان من الرزق ما ال يكون فيه حسبانه؛  ومن فوائد اآلية الكرمية : أن اهللا عز عندها رزقا )) .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل ضعف لطفا؛ فهذه املرأة الضعيفة اليت  هذا )) .مريم أنى لك  قال يا ((لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األشياء تضاف إىل  من اهللا عليها باالشتغال بالعبادة يهيئ اهللا هلا من يأتيها بالرزق .

أسباا ليست إال جمرد إضافة مسبب وإضافة ا ألشياء إىل  )) هو من عند اهللا ((اهللا وإن كان هلا سبب؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنبياء ال يعلمون الغيب؛  . وجل إىل سببه ال إىل موجده وإال فإن املوجد هو اهللا عز

  . )) يا مريم أنى لك هذا ((لقوله: 



 إن اهللا يرزق من يشاء بغير ((وجل يرزق بغري مكافئة وال انتظار ملكافئة؛ لقوله:  ومن فوائدها: إثبات أن اهللا عز

هذه اسم  هنالك )) ((وهذا مبتدى الدرس؛  )) هنالك دعا زكريا ربه ((وجل:  مث قال اهللا عز   حساب ))

إشارة إىل املكان؛ والالم يقولون إا للبعد؛ والكاف حرف خطاب؛ يعين يف ذلك الزمن نعم واإلشارة هنا حيتمل 

أي يف ذلك املكان ويف  )) هنالك ((أن تكون للزمن أي يف ذلك الزمان؛ أو يف املكان الذي هو حمراب مرمي؛ 

زكريا  ((هذا مد،  )) زكرياء ربه ((فيها قراءتان: املد والقصر،  )) زكريا ((و )) دعا زكريا ربه (( ذلك الزمان .

أعطين؛ واهلبة هي التربع  )) هب لي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة )) (( (( . هذا القصر )) ربه

بالشيء بال عوض؛ لكن قال العلماء: إنه هناك هبة وهدية وصدقة؛ كم؟ ثالثة أشياء؛ فالصدقة ما أريد به ثواب 

اآلخرة؛ واهلدية ما أريد به التودد والتقرب بني املهدي واملهدى إليه؛ واهلبة ما قصد به جمرد انتفاع املوهوب له؛ 

من عندك؛  )) من لدنك )) (( من لدنك ذرية طيبة ((. أي أعطين عطاء بال   )) قال رب هب لي ((وهنا 

مبعىن مذروئة أي  )) ذرية ((وقوله:  . وجل ليكون أبلغ وأعظم ألن هدية الكرمي أكرم وأضافه إىل عندية اهللا عز

)) أي طيبة يف أقواهلا وأفعاهلا وكذلك يف أجسامها؛ فهو متناول لطيب احلسي وطيب  طيبة ((خملوقة؛ وقوله: 

أي جميبه؛ والدعاء هو سؤال اإلنسان ربه حاجته إما جبلب منفعة وإما بدفع  )) إنك سميع الدعاء ((املعنوي؛ 

 فنادته المالئكة (()) فأما على قراءة اجلمع  فناداه المالئكة (()) ويف قراءة:  فنادته المالئكة ((مضرة . قال: 

)) مجع وكل مجع جيوز تأنيث فعله، كل مجع إال مجع املذكر السامل  المالئكة (()) فالتأنيث يف الفعل ظاهر؛ ألن 

 )) تلك الرسل فضلنا بعضهم ((فإنه ال يؤنث إال نادرا جدا؛ فمثال تأنيث يف اجلمع ولو للمذكر قوله تعاىل: 

قالت  )) قالت األعراب آمنا ((نا مؤنث؛ ما الدليل ؟ اإلشارة بالتأنيث، بصيغة التأنيث؛ وقال تعاىل: فالرسل ه

األعراب ومل يقل: قال األعراب؛ ألنه مجع؛ وأما مجع املؤنث السامل جيب تأنيثه ومجع املذكر السامل جيب تذكريه؛ 

  وهلذا قال ابن مالك رمحه اهللا: 

  كالتاء مع إحدى اللبن مذكر       اء مع جمع سوى السالم من والت                     

املعىن أن التاء مع اجلمع كالتاء مع أحدى اللنب؛ ما هي إحدى اللنب ؟ لبنة، فلبنة مؤنث لكن تأنيثها جمازيها 

فيجوز يف فعلها التذكري والتأنيث؛ تقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة؛ وظاهر كالمه حىت مجع املؤنث السامل 

سامل من مذكر واملؤنث حسب ما؛ املذكر للتذكري جيب تأنيثه؛ والصحيح أنه جيب تأنيث املؤنث السامل؛ فال

)) ليس يف تأنيث  نادته المالئكة ((واملؤنث للتأنيث وما عدا ذلك من اجلموع جيوز فيه التذكري والتأنيث؛ فهنا 

 )) ةلمالئكا ؛ ((فناداه((فناداه المالئكة))الفعل إشكال؛ ملاذا؟ ألنه مجع، ألن الفاعل مجع؛ لكن على قراءة: 



؟ نقول ال إشكال فيه أيضا، ال إشكال فيه؛ ملاذا؟ ألن املالئكة مجع تكسري واجلمع التكسري  فيه إشكالهل 

جيوز فيه التذكري والتأنيث؛ تقول: قام الرجال وقامت الرجال؛ وميكن أن يراد باملالئكة ظاهر وهو جربيل ناداه؛ 

 ((مجلة  )) مالئكة وهو قائم يصلي في المحرابنادته ال (( . وعرب عنه باجلمع باعتبار اجلنس ألنه واحد منه

قائما يصلي في  : (())؛ وقوله نادته (()) يف حمل نصب على احلال، احلال من الضمري اهلاء يف قوله:  هو قائم

)) احملراب هو مكان الصالة أو مكان العبادة؛ ومسي بذلك ألنه مكان حرب للشياطني؛ فإن العبادة  المحراب

ليس املراد باحملراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر اآلية به؛ فيقول: إن هذه احملاريب حرب للشياطني؛ و 

 (()) وإىل قوله تعاىل:  كلما دخل عليها زكريا المحراب ((موجودة من قدمي الزمان أال تسمع إىل قوله تعاىل: 

 )) أن )) (( أن اهللا يبشرك (( . )) ولكن هذا ليس بصحيح فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب

)) فألن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن  إن اهللا ((قراءة بالفتح وقراءة بالكسر؛ فأما على قراءة الكسر 

وال جيوز أن تقول: قال أين عبد اهللا؛ كذا؟ طيب؛ وأما على  )) إني عبد اهللا ((جيب فيه كسر إن كقوله تعاىل: 

)) أي ببشرى، بشرى اهللا تعاىل ذا  فنادته المالئكة بأن اهللا يبشرك ((قراءة الفتح فهي على تقدير حرف اجلر 

كالمها سبعيتان؛ فصار يف هذه اآلية    )) )) (( يبشرك ك ((يبشر )) قراءتان يبشرك : ((النيب حيىي؛ وأيضا بقوله

إن اهللا  ))، (( أن اهللا يبشرك (( ))؛ فناداه ))، (( فنادته (( :يف ثالث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان

؛ والبشارة اإلخبار مبا يسر؛ ومسيت بذلك لتأثر )) نعم إن اهللا يبشرك ))، (( إن اهللا يبشرك ))؛ (( يبشرك

اإلنسان إذا بشر مبا يسره يفرح ويظهر ذلك على وجهه؛ أمل تر إىل وجه النيب صلى اهللا عليه البشرة باخلرب؛ ألن 

وسلم حني دخل جمزز املدجلي على أسامة بن زيد وزيد بن احلارثة وعليهما كساء مل يبد منهما إال أقدامهما فنظر 

ليه وسلم على عائشة تربق أسارير إىل أقدامهما وقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض فدخل النيب صلى اهللا ع

طيب إذا قال قائل: إن قلتم هكذا فاجعلوا اإلخبار مبا يسوء بشرى؛ ألن  وجهه، تأثر؛ ملاذا؟ باخلرب السار .

فما اجلواب؟ نقول هذا قد  البشرة تتأثر بذلك؛ الرجل إذا أخربته مبا يسوءه إلتفأ وجهه وتغري فسمها بشرى ؟

بشر  )) (( بعذاب أليم فبشرهم ((سوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعاىل: يطلق عليه، أي اخلرب مبا ي

    . )) ألن هذا يؤثر يف البشرة المنافقين بأن لهم عذابا أليما

  مرمي يعين أن أباها مات قبل أن تولد ؟  السائل :

والدها كان غري موجود نعم حىت واهللا ما هو بعيد واهللا وأيضا كفلها أيضا زكريا أي نعم فهذا جيد إن  الشيخ :

    يؤخذ منه فحينئذ يزول اإلشكال .



  كم كانت عمرها ؟ عمرها مىت ؟  السائل :

؛ ألا محلته فانتبذت به مكانا  واهللا البد ميكن املؤرخون يذكرون ذلك ولكن الظاهر أا كبرية شابة الشيخ :

  ىل حد الكرب وال إىل الصغر اليت ال تستطيع احلمل .قصيا؛ اهللا أعلم لكنها الشك أا كبرية نشيطة ال وصلت إ

  نعم يا خالد ؟ الشيخ :

حىت يوم  فهل يسمى يف احلال أو يرتكيومني والدته بيوم أو أحسن اهللا إليكم إذا يأ للولد االسم بعد  السائل :

  السابع ؟

   . ال األحسن أن يؤجل نعم الشيخ :

  ؟ ، يف وقت واحد يعين للقراءات هل جيوز خلط قراءتني يف آن واحد؛ بنسبة  خ جزاك اهللا خرياشي السائل :

؛ وإن كان على سبيل القراءة  ، على سبيل التعليم إن كان هذا على سبيل التعليم فالشك أنه جائز الشيخ :

دة ؛ ومنهم من مل جيز وقال: إذا قرأت على قراءة واح فمن العلماء من أجاز ذلك ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية

؛ لكن الذي يظهر إن القرآن شيء واحد وأنه جيوز أن تقرأه بقراءة واحد واحلرف الثاين  من القراء فاستمر عليه

  ؛  بقراءة آخر

  ما يف بأس  السائل :

  ؛ ال قصدك  أي ما فيه بأس الشيخ :

   يعين مبا أنك تردد الكلمة مرتني ؟ السائل :

  كذا؟   )) يبشرك وأن اهللا )) (( اهللا يبشركإن  ((ال ال؛ يقرأ؛ مثال تقرأ   الشيخ :

  ؛  ال ال، مثال يقرأ آية على رواية حفص مثال واآلية الثانية يقرأ على قراءة ثانية السائل :

   يف نفس الوقت أو اليت تليها اآلية الثانية ؟ الشيخ :

   اآلية اليت تليها؛  السائل :

   هو الذي فيها خالف. ، ال بأس هذا الذي فيها اخلالف، هذا ما  الشيخ :



كيف ذلك ؟ بس هل فيها نزاع، ما نعرف هل فيها نزاع أو ال؛ ما نقدر نقول فيه نزاع ألنه ما ذكر يف  السائل :

، أبو مرمي الظاهر أنه تويف ولعله تويف قبل أن تولد بدليل أن  القصة؛ والظاهر أنه كما قال أخ غامن أن أباه قد تويف

  ؛ مرمي تصرفت فيها ومستها

  هل فيها تأييد ؟  السائل :

، من نازع زكريا ؟ أصال أب ما هو موجود وأمها موجودة وهي  تأيد أليش ؟ ال ما فيه تأييد ما فيه نزاع الشيخ :

  . عند أمها

فنادته المالئكة وهو يصلي في المحراب أن اهللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا  ((

رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما ونبيا من الصالحين قال 

يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي 

مبشر و مبشر به هذا املبشر به؛ وعندنا بشارة كما أسلفنا و  يبشرك بيحيى )) ((قال اهللا تعاىل:   واإلبكار ))

)) وحيىي قيل أنه من احليات وأن اهللا مساه  يبشرك بيحيى ((ومبشر، كم هذه؟ أربعة كلها تضمنها قوله تعاىل: 

بذلك إشارة إىل أنه سيحىي ويبقى؛ على هذا فهو ممنوع من الصر للعلمية ووزن الفعل، والعلمية ووزن الفعل 

سم أعجمي، واألمساء األعجمية ليست مبشتقة ألا غري عربية؛ علتان توجبان املنع من الصرف؛ وقيل: بل هو ا

وعلى هذا فاملانع له من الصرف العلمية والعجمة؛ ألن العلمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف؛ وموانع 

  الصرف نذكرها اآلن تسعة جمموعة يف البيت : مجع وعدل؛ البيت األول من حفظه مشهور ومعروف:     

  اجمع وزن عادال أنث بمعرفة      ركب وزد عجمة فالوصف                     

هذه تسعة ثالثة منها ال حتتاج إال إىل علة واحدة؛ وثالث منها حتتاج إىل علتني إحدامها العلمية مع علة األخرى؛ 

وثالثة حتتاج إىل عليتني إحدامها العلمية أو الوصفية مع علة أخرى؛ فهذه العلل التسعة تنقسم إىل ثالثة أقسام: 

ا العملية؛ وقسم علتان إحدامها العلمية أو وصفية؛ الذي قسم يكفي فيها علة واحدة؛ وقسم علة ثاين إحدامه

؛ العلمية ووزن الفعل ها الوصفيةفيمعنا حيىي)) فيها العلمية والعجمة وهذا ال تأيت ا الوصفة، العجمة ما تأيت 

عل علتان الوصفية وإال ال؟ تأيت؛ ألن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف؛ والعلمية ووزن الففيها تأيت 

))  يحيى (()) حال من  مصدقا )) (( يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا (( . مانعتان من الصرف

)) هو عيسى بن مرمي؛ يعين مصدقا بعيسى؛ ألن عيسى كلمة من اهللا أو كلمة اهللا؛ ومسي  بكلمة من اهللا ((



إن  ((وجل، قال اهللا تعاىل:  كان بكلمة اهللا عزبذلك ألنه كان بكلمة اهللا، مل يكن من أب كما يكون البشر بل  

وهلذا مسي عيسى  ))؛ من تراب ثم قال له كن فيكون (()) أي آدم  كمثل آدم خلقه مثل عيسى عند اهللا

وجل؛ فالكالم  بالكلمة، بكلمة اهللا؛ ألنه كان بكلمته وليس هو كلمة اهللا؛ ملاذا؟ ألن كلمة اهللا وصف هللا عز

كن أن يكون وصف اهللا عينا بائنة منه؛ بل هو يعين يتعني أن يكون معىن كونه كلمة أنه  وصف للموصوف؛ وال مي

بيان البتداء األمر وليست للتبعيض؛  )) من اهللا (()) وقوله:  مصدقا بكلمة من اهللا (( . كان أيش؟ بكلمة اهللا

بل كلمة ليست هنا بعضا من اهللا؛ بل منشأها منه؛ فمن لالبتداء ألن منشأ الكلمة من اهللا؛ ألنه هو الذي 

فتكون منصوبة على أيش؟ على احلال، تكون منصوبة على  )) مصدقا ((معطوفة على  )) وسيدا ((تكلم؛ 

من ساد غريه، من ساد غريه وشرف عليه بالعلم والدين واخللق واملعاملة ؛  من السيد ؟ السيد )) سيدا ((احلال؛ 

وقولنا: خلق يشمل كل خلق يسود به اإلنسان غريه من اجلود والشجاعة واإليثار وغري ذلك؛ املهم أن السيد من 

يف املخلوق؛ ساد غريه يف الكماالت يعين فضل عليه وزاد عليه؛ فيكون جامعا لصفات الكمال، الكمال املمكنة 

 )) حصورا ؛ ((فهي منصوبة على احلال )) مصدقا ((معطوفة على  )) وحصورا ((وكذلك أيضا قال يف وصفه: 

فعول مبعىن فاعل، أي حاصرا نفسه عن أراذل األخالق؛ فيكون هذا املبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال 

 ))؛ حصورا ((الدال عليه  )) حصورا ((الدال عليه  وسوء األخالق مربئا من النقص )) سيدا ((عليها قوله: 

فيكون له مجع النفي وأيش ؟ واإلثبات؛ وذلك ألن اإلنسان ال يكمل إال بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات 

النقص؛ والحظوا أيها اإلخوة صفات الكمال والنقص هنا ال يعين صفات املطلق وكمال املطلق؛ هذا ال يكون 

نه أمر نسيب؛ قد يكون اإلنسان عنده كمال يف الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى هذا إال ملن؟ هللا؛ لك

ناقص؛ وقد يكون عنده سوء ونقص يف الكمال فيكون أنقص؛ وقد يكون عنده كمال يف األخالق نعم كمال 

املفسرين: وأما من قال من  يف الكمال وتنزه عن نقص وهو هو أيش؟ الكمال كما وصف به حيىي عليه والسالم .

إن احلصور املمنوع عن إتيان النساء يعين ما يقدر على النساء؛ فإن يف هذا نظرا، نظرا واضحا؛ ألن عدم قدرة 

اإلنسان على النساء ليس كماال؛ إذ أن ذلك ليس منه بتخلق ولكنه عيب وإال ال؟ عيب؛ نعم فيها قول آخر: 

مباذا؟ بكمال العفة هذا ميدح عليه اإلنسان، هذا ميدح؛  أنه ال يأيت من النساء من ال حتل له؛ فيكون وصفا له

لكن ما قلنا أمشل من هذا القول، أمشل؛ ومعلوم أنه إذا وجد قول أمشل فهو مقدم على املعىن األقل؛ ألن األقل 

داخل يف األمشل وال عكس؛ املهم احلصور هو الذي منع نفسه عن مساوي األخالق وأراذله؛ فيكون يف اآلية 

هذه  )) وحصورا ونبيا من الصالحين ((طيب  بكمال األخالق وانتفاء املساوي؛ وهذا غاية الكمال . وصف له

فهو مصدق ونيب؛ وال يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له؛ فها هو  )) مصدقا ((معطوفة أيضا على 



ه وال يتبعون؛ وهلذا قال النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم مصدق جلميع األنبياء؛ وهو تابع هلم ؟ ال؛ هم يتبعون

) وهلذا صار إماما هلم ليلة املعراج؛ وهلذا  لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال اتباعي (صلى اهللا عليه وسلم: 

إذا نزل عيسى يف آخر الزمان حيكم بشريعة النيب عليه الصالة والسالم؛ املهم أن تصديقه لعيسى بن مرمي ال ينايف 

أي من  )) من الصالحين )) (( الصالحين ونبيا من ((أن يكون نبيا؛ فهو نيب مصدق باألنبياء؛ وهذا قال: 

ا قلنا ذلك ألن النبوة وصف أعلى من الصالح؛ لكن هو يف مجلة الصاحلني؛ النبوة صالح زيادة؛ مجلتهم؛ وإمن

 الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع ((والدليل على ذلك قوله تعاىل: 

اخل فيها وإال ال؟ فكل نيب )) فالصاحلون يف املرتبة الرابعة، كل من قبلهم د والصالحين والصديقين والشهداء

صاحل وال عكس؛ كل صديق صاحل وال عكس؛ كل شهيد صاحل وال عكس كذا؟ ؛ كل صاحل صاحل ؟ صحيح  

والعكس ما هو ؟ يعين كل فاسد فاسد وإال أيش ؟ أي نعم طيب  كل صاحل فهو صاحل؛ وال عكس أيش يعين؟

ف النبوة والصالح؛ فهو من نيب أخذ بوصأي من مجلتهم؛ ألن ال )) من الصالحين ((على كل حال قوله: 

أنى  ((: وجل قال ملا بشره اهللا عز )) قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ((  مجلتهم

ليس استبعادا وال استنكارا ولكن تثبتا؛ وإال فإنا نعلم أن  يعين كيف؛ يقول ذلك )) غالم وقد بلغني يكون لي

زكريا عليه السالم قد آمن مبا بشره اهللا به وال ميكن أن يستبعدها ولكنه قال ذلك من أجل أيش؟ التثبت؛ 

براهيم عليه السالم الشك أنه يؤمن إحيتاج إىل شيء يثبت له األمور؛  واإلنسان بشر ناقص يف اإلدراك والعلم

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم  (( انا كامال الشك معه بأن اهللا حييي املوتى ومع ذلك قال: قليب)إمي

ألنه ليس اخلرب كاملعاينة؛ إذا أخربك إنسان خبرب مهما بلغ يف الصدق لن  قلبي )) تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن

القصد  ))؟ أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر ((يكون خربه عندك مبثل املعاينة؛ فزكريا عليه السالم سأل اهللا 

وجل؛ بل هو مؤمن بذلك  وجل وال شكا يف خربه عز أيش؟ التثبت وتثبيت هذا األمر ال استبعادا لقدرة اهللا عز

 ((وجل وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون السيما وأنه كان قد رأى عند مرمي الرزق فقال:  ومؤمن بقدر اهللا عز

مع أنه مل يولد بعد؛ لكن  )) غالم (()) قال:  أنى يكون لي غالم (( )) . اهللا هذا قالت هو من عند أنى لك

قال أحدهما إني أراني أعصر  ((هذا باعتبار ما سيكون؛ والتعبري مبا سيكون أمر سائغ يف اللغة وارد يف القرآن 

يعين أعصر عنبا يكون مخرا؛ ألن اخلمر ما هو يعصر، الذي يعصر هو العنب وعصري وهي تتحول إىل   ))خمرا

كيف يكون غالم وهو ما بعد ولد؟   )) أنى يكون لي غالم هنا ((مخر فترب عن الشيء مبا يؤول إليه؛ طيب 

علماء: واو احلال؛ يعين أا تدل الواو هذه يسميها ال )) وقد بلغني الكبر ((مث قال:  . نقول: باعتبار ما سيكون



على أن اجلملة اليت بعدها يف موضع نصب على احلال؛ يعين واحلال أنه قد بلغين الكرب؛ حال من أين؟ من الياء 

  يف قوله: 


